
Öppettider 
Måndag  10.00 – 14.00, 16.00 – 20.00 

Tisdag  10.00 – 16.00  

Onsdag  10.00 – 16.00  

Torsdag  10.00 – 14.00, 16.00 – 20.00  

Fredag  Stängt  

Hitta till oss 

Busslinje 1. Hållplats: Löftets gränd.  
Biblioteket ligger i anslutning till Västangård 
skola. 
 
Umedalens bibliotek 
Aktörgränd 29 
090 - 16 50 86  
bibliotek.umedalen@umea.se              
www.minabibliotek.se/umedalen 
www.facebook.com/umedalensbibliotek 

Umedalens 

bibliotek 
Program och utställningar 

Hösten 2020 

Boken kommer      
För dig som på grund av långvarig sjukdom, rörelse-
hinder eller annat funktionshinder inte själv kan 
komma till oss på biblioteket finns möjlighet att få ta 
del av vår BOKEN KOMMER-verksamhet. Kontakta 
biblioteket för mer information. 

Saknar du något i 
biblioteket? 
Du är välkommen att lämna förslag på vilka böcker, 
filmer och annat vi ska köpa in till biblioteket, vilka 
program vi ska arrangera och annat som du tycker 
saknas i biblioteket.  
 

Minabibliotek.se 
Minabibliotek.se är den gemensamma webbplatsen 
för Umeåregionens bibliotek. Du kan leta efter böcker 
i bibliotekets katalog eller i olika databaser.  
 

I coronatider 
Du som är i riskgrupp för corona kan få böcker hemle-
vererade eller få och lämna böcker utanför biblio-
teket. Kontakta oss för information. 

http://www.minabibliotek.se/
http://www.facebook.com/


Program för vuxna 

Invigning av Västerbotten läser 
Invigning och litterär vandring "Västerbotten lä-
ser  I som här inträden av Astrid Väring"  

kl. 13 - 15.30 Plats: Entrén till Västangårds skola, 
Aktörgränd 29,  
kl. 13 Carl-Axel Gyllenram från Region Väster-
botten, inleder och berättar lite om "Västerbotten 
läser" (ca 5 min)  
13.10 Ola Nordebo, politisk chefredaktör VK,  be-
rättar om  Astrid Väring och I som här inträden. 
(ca 15-20 min) 
ca 13.30 Litterär vandring. Jenny Berggren från 
Atrium förlag  är vår ciceron. (20 pers)  

Anmälan www.abf.se, sök Umeåregionen eller 
ring Veronica Hultman ABF 090-711602 

Kura skymning ”Norden i värl-
den” 

Vicky Uhlander läser högt ur årets bok. 
Måndag 9 november kl 19.00. 
Fika och boklotteri!  
Föranmälan, begränsade platser 

Språkcafé med lättlästcirkel 

Välkommen att öva svenska på biblioteket.  
Vi läser en lättläst bok, övar ord och samtalar 
om boken. Vi bjuder på fika.  
Fyra träffar  kl.15.00 1/10, 29/10, 26/11, 
17/12 
Föranmälan till biblioteket 

 

Digitalhjälpen  
Kom och ställ frågor till oss på biblioteken om 
hur du använder internet, e-tjänster, datorer, 
mobiltelefoner, surfplattor och annat. 
Vi vänder oss särskilt till dig som känner dig 
osäker eller har svårt med den nya tekniken 
och till dig som vill lära dig något nytt. 

Boka tid hos oss på tel 090-165086 eller  
bibliotek.umedalen@umea.se 

 

Utställningar 

Disa Winnerstad, Måleri och textil 31/8-1/10 
Eva Sagerfors, Lotusblommor  5/10-29/10 
Anna Persson, Måleri 2/11-28/11 
Ann Kristin Ångström, Naturslöjd 30/11-31/12 

 

Program för barn och unga 

Barnteater 

Lilla My berättar 

Lilla My är en väldigt liten mymla med en myck-
et stor vilja. Här berättar hon, ur sitt perspektiv, 
om den gången Mumindalen översvämmades 
och muminfamiljen räddade sig på en teater 
som kom flytande förbi deras hus. Ett spän-
nande äventyr om att kämpa för det man tror 
på, tappa bort varandra och återförenas! 

Handlingen är fritt baserad på Tove Jans-
sons Farlig midsommar. 

Fredag 2 oktober kl: 10.00 
Ålder: från 4 år. Ca 30 minuter. 

Föranmälan till biblioteket på tel: 090 – 16 50 86 
eller e-post: bibliotek.umedalen@umea.se 

Akta dig Betty! 

Akta dig, Betty är en interaktiv                       
teaterföreställning för små barn om allt    
spännande som borde undvikas. Och hur en 
livrädd morfar får lära sig att även en docka 
kan ha en egen vilja och att barn kan klara av 
en hel del på egen hand. 

Fredag 4 december kl: 10.00 
Ålder: från 4-6 år. Tid: 30 minuter. 
Föranmälan till biblioteket 
 

 

Läseklubben Balsam 
För dig i årskurs 4-7. Vi träffas en gång i månaden 
och tipsar varandra om böcker, Vi bjuder på fika. 
Start: Torsdag 10 september kl: 15.45 
Föranmälan till biblioteket. 

 

 

 


